
ΑΔΑ:78Ο97ΛΒ-7ΣΖ 

 1 

                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  1  / 2018  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης   10 / 2018 
--------- --------------------------------- 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση αποδοχής  των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο: «Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, 
species, habitats and ecosystems in Greece» / «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και 
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» και ακρωνύμιο του έργου:  «LIFE IP 4 NATURA» και ορισμός αρμόδιων 
Υπηρεσιών για την υλοποίησή του 
 
 

   Στην Κομοτηνή σήμερα  31  Ιανουαρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου  Π.Ε. Δράμας, 
Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. Έβρου, Mαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη 
Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη   Νικολάου  Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με 
το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.  625/ 25 -01 –2018  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το 
άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
           1.   Μποταΐτης Σωτήριος,         Πρόεδρος του Π.Σ. 
           2.   Καβαρατζής Σταύρος,         Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
           3.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,     Γραμματέας του Π.Σ. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
         1.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος 21. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
         2.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων      22. Τσολάκης Σταύρος 
         3.  Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη    23. Καραλίδης Φώτιος 
         4. Ευφραιμίδης Νικόλαος   24. Γρανάς  Αρχέλαος 
         5. Βενετίδης Κωνσταντίνος 25. Δαμιανίδης  Παύλος 
         6. Τερτσούδης Χρήστος   26. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
         7.  Ιμπράμ Αχμέτ 27. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν    
         8. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   28. Γαλάνης Βασίλειος      
         9.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος   29. Ζιμπίδης   Γεώργιος   
       10.  Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   30. Ορφανίδης  Χαράλαμπος 
       11.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν      31. Τουρτούρης  Σπυρίδων   
       12.  Βουδούρης Ευάγγελος 32. Λασκαρίδης  Παντελής    
       13.  Μπούτος  Ιωάννης 33. Μαλτέζος Μενέλαος    
       14.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος 34. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
       15.  Κατραντζή  Μουσταφά 35. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
       16.  Μουσταφά Μετίν      36. Κιτσόπουλος  Χρήστος   
       17. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά     37. Τρέλλης Χρήστος 
       18.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 38. Τραϊφόρος Βασίλειος 
       19.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ 39. Μουμίν Οντέρ 
       20.  Χειράκη Γεωργία         40. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

                   
                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 
                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

         1. 
         2. 
         3. 
         4. 

Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 
Ζάχαρη Ζηνοβία    
Γάκης  Χρήστος     
Αμοιρίδης  Μιχαήλ 

  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα                            
Παπαδόπουλος Σωτήριος 
Αραμπατζής  Αθανάσιος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη  
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    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 43 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 

   Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης, έθεσε υπόψη των μελών  
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ : 12140/182/ 
23-01-2018  έγγραφο της  Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Α. Μ. Θ,  το οποίο  
αναφέρει τα εξής : 

  Έχοντας υπόψη τον Νόμο 3852/2010, άρθρο 186, Κεφ. Α παρ. 11, περί «κοινοτικών πρωτοβουλιών 
και προγραμμάτων», καθώς και την από 2/2018 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που 
πραγματοποιήθηκε στις 15/01/2018 σχετικά με την αποδοχή των όρων και των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Integrated actions for conservation and 
management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» / «Ολοκληρωμένες 
δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των 
οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» και ακρωνύμιο του έργου: «LIFE IP 4 NATURA», 
καθώς και τον ορισμό αρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίησή του, καλείται το Περιφερειακό 
Συμβούλιο: 
 
α) Να εγκρίνει την τήρηση των  όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο: «Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, 
species, habitats and ecosystems in Greece» / «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και 
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» και ακρωνύμιο του έργου:  «LIFE IP 4 NATURA» από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την πρόσκληση του Προγράμματος 
LIFE Integrated Projects 2016. 
 
β) Να εγκρίνει τον ορισμό των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Περιβάλλοντος 
& Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως Αρμόδιες 
Υπηρεσίες για τη διαχείριση των δράσεων του εν λόγω έργου και του Περιφερειακό Ταμείου 
Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως Φορέα διαχείρισης του οικονομικού 
αντικειμένου του έργου. 
 
Στοιχεία του Έργου 
Τίτλος – EN:   Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, 
habitats and ecosystems in Greece 
Τίτλος – EL:   Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα 
Ακρωνύμιο του έργου:  «LIFE-IP 4 NATURA» 
Περιοχή Πολιτικής / Policy Area: LIFE Integrated Project Nature / Integrated project contributing to 
the achievement of the objectives of the EU Birds and Habitats Directives (Directives 2009/147/EC 
and 92/43/EEC) and to achieving target 1 of the EU Biodiversity Strategy by implementing the 
Prioritized Action Frameworks (Article 8 of 92/43/EEC) 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ΠΑΜ-Θ αφορά σε: 2.000.000,00 € 
Ο συνολικός π/υ για το σύνολο των εταίρων αφορά σε: 17.000.000,00 € 
 
Εταιρικό σχήμα του έργου: 

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας) ως επικεφαλής εταίρος του έργου, 

- Πράσινο Ταμείο,  
- Πανεπιστήμιο Πατρών,  
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- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,   
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας,  
- Περιφέρεια Κρήτης,  
- Περιφέρεια Αττικής, 
- Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης,  
- WWF-Ελλάς και  
- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 

 
Σημαντικότερες δράσεις και Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

1) Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού 
Ενδιαφέροντος. 

2) Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές 
περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά 
όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας). 

3) Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 
4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των 

προστατευόμενων περιοχών. 
5) Χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές του δικτύου 

Natura 2000 της χώρας. 
6) Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. 
7) Επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 

2021-2027. 
8) Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και 

χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές. 
 
   Προκύπτουσα ωριμότητα του έργου:  
  Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE (LIFE IP) είναι έργα μεγάλης κλίμακας, που έχουν ως στόχο την 
εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων και στρατηγικών της Ένωσης και την κινητοποίηση  σχετικών 
πηγών χρηματοδότησης (Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής) με συμπληρωματικές δράσεις στο έργο. Η 
έγκριση του σημαντικού έργου LIFE - IP 4 NATURA συνδυάζεται με την ολοκλήρωση του καταλόγου 
των περιοχών Natura 2000 της χώρας, την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) 
και των Σχεδίων Διαχείρισης για όλες αυτές τις περιοχές.  

                                                                              
 
    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 και 186   του N. 3852/2010. 
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                                    ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 41  ΥΠΕΡ 1  ΛΕΥΚΟ 
 
   α)  Εγκρίνει την τήρηση των  όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο: «Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, 
species, habitats and ecosystems in Greece» / «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και 
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» και ακρωνύμιο του έργου:  «LIFE IP 4 NATURA» από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την πρόσκληση του Προγράμματος LIFE 
Integrated Projects 2016,  σύμφωνα με το συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο έχει ως εξής: 
 
O Συντονιστής Δικαιούχος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (MINISTRY OF 
ENVIRONMENT AND ENERGY) με έδρα την Αθήνα (Αμαλιάδος 17, 11523) που εκπροσωπείται από 
τον Σωκράτη Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
 
και ο Συνδικαιούχος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, (REGION OF EAST 
MACEDONIA AND THRACE) με έδρα την Κομοτηνή (Κακουλίδου 1, Τ.Κ. 69132) που εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Χρήστο Μέτιο, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 
1. Αντικείμενο 

i.         Το παρόν Συμφωνητικό (Partnership Agreement) συνάπτεται στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου έργου LIFE Integrated Projects Nature (LIFE IP 4 NATURA) με τίτλο 
«Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, 
των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (Integrated actions for 
conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece), 
όπως περιγράφεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης LIFE IP 4 NATURA – LIFE16 IPE/GR/002 (Grant 
Agreement), που υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και 
του Συντονιστή Δικαιούχου.  

ii.   Το Συμφωνητικό Επιχορήγησης LIFE IP 4 NATURA – LIFE16 IPE/GR/002, που έχει συναφθεί μεταξύ 
του Συντονιστή Δικαιούχου και της Ε.Ε. (Παράρτημα 1) περιλαμβάνει Ειδικούς Όρους, που διέπουν 
το έργο LIFE IP 4 NATURA, Γενικούς όρους (Προσάρτημα/Annex I), το σύνολο της Πρότασης του 
έργου LIFΕ IP 4 NATURA (Προσάρτημα/Annex II), τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης 
(Προσάρτημα/Annex III), τις εξουσιοδοτήσεις των συνδικαιούχων προς τον Συντονιστή Δικαιούχο 
(Προσάρτημα/Annex IV) και τέλος, τους δείκτες απόδοσης/προόδου του έργου, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού. Όλα τα κεφάλαια των Ειδικών και Γενικών Όρων 
σχετίζονται και εφαρμόζονται τόσο από τον Συντονιστή Δικαιούχο, όσο και από τον Συνδικαιούχο 
του έργου LIFE IP 4 NATURA, εκτός εάν υπάρχει άλλη ρητή ειδική πρόβλεψη. 

iii. Οι διατάξεις του Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE16 IPE/GR/002, που περιλαμβάνουν τη Δήλωση 
και Εξουσιοδότηση του Συνδικαιούχου (Associated Beneficiary Declaration and Mandate), ορίζουν 
ότι ο Συνδικαιούχος δίνει την εξουσιοδότηση στον Συντονιστή Δικαιούχο να ενεργεί εξ ονόματός του 
προς την Ε.Ε., και υπερισχύουν κάθε άλλης συμφωνίας μεταξύ του Συνδικαιούχου και του 
Συντονιστή Δικαιούχου που ενδεχομένως να επηρεάσουν την εφαρμογή της Σύμβασης LIFE16 
IPE/GR/002. 
 
2. Διάρκεια 
I. Η διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού αρχίζει από την υπογραφή του και από τον τελευταίο 
των Συμβαλλομένων και λήγει πέντε (5) έτη από την καταβολή όλων  των σχετικών ποσών από τον 
Δικαιούχο στον Συνδικαιούχο και με την ολοκληρωτική απαλλαγή των Συμβαλλόμενων από τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του Έργου. 
 
3. Γενικοί όροι 
I. Το παρόν Συμφωνητικό διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μερών και περιγράφει τα αντίστοιχα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο έργο LIFE IP 4 NATURA, που 
καθορίζονται στην Σύμβαση LIFE16 IPE/GR/002. 
II. Το αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού και το σχετικό πρόγραμμα εργασιών αναλύονται 
λεπτομερώς στο κείμενο της εγκριθείσας πρότασης του έργου LIFE IP 4 NATURA, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού (Παράρτημα 1) και την οποία κάθε μέρος 
δηλώνει ότι έχει αναγνώσει και εγκρίνει. 
 
4. Ρόλος και υποχρεώσεις του Συντονιστή Δικαιούχου 
I. να επιβλέπει και να παρακολουθεί ότι το έργο υλοποιείται όπως προβλέπεται από το 
Συμφωνητικό, 
II. να αποτελεί τον μεσάζοντα για κάθε επικοινωνία μεταξύ των συνδικαιούχων και της Ε.Ε., εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό και συγκεκριμένα ο Συντονιστής Δικαιούχος 
αναλαμβάνει: α) να ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε. σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει 
επωνυμίας, διεύθυνσης, νόμιμου εκπροσώπου καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική, 
οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση ενός εκ των συνδικαιούχων ή των 
θυγατρικών τους, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός μπορεί να επηρεάσει ή να καθυστερήσει την 
υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση του Συντονιστή Δικαιούχου, και β) 
την υποχρέωση να παρέχει στην Ε.Ε. όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφωνητικού, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Όπου απαιτείται 
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ενημέρωση από τους υπόλοιπους συνδικαιούχους, ο Συντονιστής Δικαιούχος φέρει την ευθύνη να 
λάβει και να εξακριβώσει την ορθότητα αυτής της πληροφορίας πριν την κοινοποίησή της στην Ε.Ε. 
III. να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την παροχή χρηματοοικονομικών 
εγγυήσεων, όταν απαιτούνται από το Συμφωνητικό. 
IV. να ετοιμάζει τις εντολές πληρωμής, όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό. 
V. να εξασφαλίζει τη διανομή στους Συνδικαιούχους του έργου των ποσών των χρημάτων που τους 
αντιστοιχεί μέσα σε τριάντα 30 ημέρες από την είσπραξη της επιχορήγησης από την Ε.Ε., εκτός αν 
υπάρχει αιτιολογημένη καθυστέρηση. 
VI. να τηρεί όλες τις διατάξεις της Σύμβασης Επιχορήγησης LIFE16 IPE/GR/002, την οποία έχει 
συνάψει με την Ε.Ε.  
VII. να παρέχει κάθε απαραίτητο έγγραφο – σε περίπτωση ελέγχου – πριν από την καταβολή του 
ποσού, και στην περίπτωση αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου II.27 του 
Παραρτήματος 1 και να διατηρεί αντίγραφα όλων των εγγράφων των Συνδικαιούχων για 
τουλάχιστον πέντε χρόνια από την καταβολή του υπολοίπου ποσού. 
Επιπλέον, ο Συντονιστής Δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
1. να εφαρμόζει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προετοιμασία, την εκτέλεση και καλή διεξαγωγή του 
προγράμματος εργασίας, που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού σύμφωνα με τους 
στόχους του έργου LIFE IP 4 NATURA, όπως αυτοί περιγράφονται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης 
LIFE16 IPE/GR/002. 
2. να κοινοποιεί στον Συνδικαιούχο αντίγραφο του υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Επιχορήγησης 
LIFE16 IPE/GR/002 και των προσαρτημάτων του, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση υπογραφεί 
επ’ αυτών μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου και της Ε.Ε. 
3. να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα, το έργο και τους σκοπούς του Συνδικαιούχου, τον οποίο 
θα συμβουλεύεται όποτε αυτό απαιτείται και ιδιαίτερα πριν την υποβολή τυχόν αίτησης για 
οποιαδήποτε τροποποίηση του Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE16 IPE/GR/002. 
4. να κοινοποιεί στον Συνδικαιούχο τα αντίγραφα όλων των τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων του 
έργου LIFE IP 4 NATURA, των αντίστοιχων αξιολογήσεων-απαντήσεων από την Ε.Ε., καθώς και κάθε 
άλλο επίσημο έγγραφο που αφορά στο έργο LIFE IP 4 NATURA και να  ενημερώνει τον Συνδικαιούχο 
σχετικά με την επικοινωνία με την Ε.Ε. για θέματα που αφορούν στο έργο. 
5. να διατηρεί αντίγραφα όλων των παραστατικών των εξόδων που πραγματοποιούν οι 
Συνδικαιούχοι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE IP 4 NATURA. 
6. να καθορίζει από κοινού με τον Συνδικαιούχο το ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
δύο μερών, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί 
των αποτελεσμάτων του έργου LIFE IP 4 NATURA. 
 
5.  Ρόλος και υποχρεώσεις του Συνδικαιούχου 
Σύμφωνα με το Άρθρο II.2.2. των Γενικών Όρων του Παραρτήματος 1, ο Συνδικαιούχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
I. να ενημερώνει άμεσα το Συντονιστή Δικαιούχο σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να 
επηρεάσει ή να καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση του 
Δικαιούχου και για οποιαδήποτε δραστηριότητα τρίτων η οποία μπορεί να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στους στόχους του έργου και εφόσον είναι απαραίτητο να λάβει μέτρα 
προκειμένου να αποτρέψει τους τρίτους να προβούν σε αυτές τις δραστηριότητες. 
II. να ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή δικαιούχο σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει 
επωνυμίας, διεύθυνσης, νόμιμου εκπροσώπου καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική, 
οικονομική, τεχνική, οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση ενός εκ των συνδικαιούχων ή των 
θυγατρικών τους. 
III. να υποβάλλει μέσα στις προθεσμίες στον συντονιστή δικαιούχο: 
α) κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη σύνταξη εκθέσεων, αναφορών, οικονομικών καταστάσεων και 
λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφωνητικού Επιχορήγησης, β) κάθε απαραίτητο 
έγγραφο σχετικό με ελέγχους ορκωτών λογιστών, ή αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο II.27 του 
Παραρτήματος 1, και γ) κάθε άλλη πληροφορία προς την Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Συμφωνητικού Επιχορήγησης, με εξαίρεση τις πληροφορίες που απευθύνει αποκλειστικά ο 
συντονιστής δικαιούχος απευθείας στην Ε.Ε. 
Επιπλέον, ο Συνδικαιούχος:  
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1.   αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντονίζει ή/και να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις που ρητά 
αναφέρονται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης και στην εγκεκριμένη πρόταση του έργου: 
α.  C2, C5  και C6 που αφορούν στην πιλοτική εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης περιοχών NATURA 
2000 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των 
ενδιαφερομένων και τελικών χρηστών και στην εφαρμογή χαρτογράφησης και αξιολόγησης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών (ΜΑΕS) σε πιλοτικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
γ.  D2 που αφορά στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των 
σχεδίων διαχείρισης περιοχών Natura 2000 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 
δ. E1 και E2 που αφορούν στην επικοινωνία και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και στη 
μεταφορά τεχνογνωσίας των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 
ε. F1 που αφορά στη διαχείριση του Έργου και την υποβολή των εκθέσεων στην Ε.Ε., στην 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και στον έλεγχο των δεικτών προόδου. 
2. να καταβάλει την ιδία συμμετοχή, ήτοι 400.000,00 € (συνολικός προϋπολογισμός Συνδικαιούχου: 
2.000.000,00 € , χρηματοδότηση από την Ε.Ε.: 1.200.000,00 €) προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά το 
έργο. 
3. να τηρεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
Πρόταση του έργου και τους όρους του Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE16 IPE/GR/002. 
4. να τηρεί αναλυτικά τα φύλλα απασχόλησης (timesheets.xls σύμφωνα με την εργαλειοθήκη του 
Προγράμματος LIFE 2014-2020) του προσωπικού του που θα εργάζεται στην υλοποίηση του έργου 
LIFE 4 NATURA στις εργασίες που του αναλογούν, ακολουθώντας το Συμφωνητικό Επιχορήγησης 
LIFE16 IPE/GR/002 και την εγκεκριμένη πρόταση του έργου. 
5. να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (Financial_reporting.xls σύμφωνα με την εργαλειοθήκη του 
Προγράμματος LIFE 2014-2020) για το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιεί στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου καθώς και έντυπο αρχείο αποτελούμενο από τα αντίγραφα των αντίστοιχων 
παραστατικών των εξόδων, 
6. να παραδίδει γραπτώς στο Συντονιστή Δικαιούχο ανά τρίμηνο: 
α. Πλήρη αναφορά για τις εργασίες που έχει υλοποιήσει για να συμπεριληφθεί στις εκθέσεις 
προόδου του έργου προς την Ε.Ε. (σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE16 
IPE/GR/002), 
β. ηλεκτρονικό αρχείο (Financial_reporting.xls) για το σύνολο των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου συνοδευόμενο με αντίγραφα των αντίστοιχων 
παραστατικών, 
γ. τις καταστάσεις ελέγχου του χρόνου εργασίας (timesheets) του απασχολούμενου προσωπικού του 
στο έργο καθώς και σύντομη αναφορά του ρόλου τους στο έργο, 
δ. να παραδίδει γραπτώς στο Συντονιστή Δικαιούχο ανά μήνα αναφορά για τις εργασίες που έχει 
υλοποιήσει ώστε να συμπεριληφθεί στη μηνιαία αναφορά προς την εξωτερική ομάδα 
παρακολούθησης του έργου, 
7. να κοινοποιεί στον Συντονιστή Δικαιούχο οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο που αυτός του 
ζητεί και είναι αναγκαίο για τη διαχείριση του έργου LIFE IP 4 NATURA. 
8. να αναλαμβάνει την απάντηση/αποσαφήνιση οποιουδήποτε ερωτήματος κοινοποιείται από την 
Ε.Ε. στον Συντονιστή Δικαιούχο και τον αφορά, περιλαμβανομένων των πληροφοριών για τα 
δηλωθέντα έξοδα και ενδεχομένως για τις μη επιλέξιμες δαπάνες. 
9. να καθορίζει από κοινού με τον Συντονιστή Δικαιούχο το ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των δύο μερών, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων του έργου LIFE 4 NATURA. 
 
6. Κοινές υποχρεώσεις του Συντονιστή Δικαιούχου και του Συνδικαιούχου 
Ο Συντονιστής Δικαιούχος και ο Συνδικαιούχος αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 
I. να τηρούν, ο κάθε ένας για λογαριασμό του, ενημερωμένο λογιστικό αρχείο, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία του, για το σύνολο των εξόδων που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE IP 4 NATURA, συνοδευόμενο από τα 
αντίστοιχα παραστατικά. Ο Συνδικαιούχος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει αντίγραφα των 
εξόδων στο Συντονιστή Δικαιούχο μια φορά το τρίμηνο ή όποτε άλλοτε του ζητηθούν από το 
Συντονιστή Δικαιούχο. 
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II. να είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις του Συμφωνητικού Επιχορήγησης. 
III. να ευθύνονται για την εκπλήρωση όλων των νομικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει από 
κοινού ή μεμονωμένα. 
IV. να ετοιμάζουν τις μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου που θα συγκεντρώνει ο Συντονιστής 
Δικαιούχος και θα αποστέλλει στην Ομάδα Παρακολούθησης (Monitoring Team) του έργου. 
V. να συμμετέχουν στις συναντήσεις των Συνδικαιούχων του έργου καθώς και των επιμέρους 
επιτροπών (συναντήσεις με φυσική παρουσία, συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, κ.λπ.) 
VI. να διατηρούν, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και τουλάχιστον για μια πενταετία 
μετά την τελική πληρωμή, όλα τα παραστατικά εξόδων του έργου, όπως αυτά έχουν υποβληθεί στην 
Ε.Ε. Τα παραστατικά αυτά πρέπει να είναι σαφή, ακριβή και να περιέχουν τα κατά περίπτωση 
ενδεδειγμένα στοιχεία, και υποβάλλονται στην Ε.Ε. όποτε τους ζητηθούν. 
VII. να φροντίζουν τα παραστατικά εξόδων υλοποίησης του έργου να φέρουν σαφή αναφορά στο 
έργο LIFE IP 4 NATURA (τα πρωτότυπα παραστατικά να σφραγίζονται με σφραγίδα που θα 
αναγράφει το Πρόγραμμα LIFE, το ακρωνύμιο του έργου "LIFE IP 4 NATURA" και τον αριθμό 
αναφοράς του έργου και της Σύμβασης "LIFE16 IPE/GR/002"). 
VIII. να εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα της κοινοτικής στήριξης. 
IX. να μην ενεργούν, στο πλαίσιο του έργου, ως υπεργολάβοι ή προμηθευτές ο ένας έναντι του 
άλλου ή και έναντι των υπολοίπων Συνδικαιούχων του έργου. 
 
7.  Συγχρηματοδότες του έργου 
I. Εφόσον υπάρξει συγχρηματοδότηση του έργου, η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του 
συγχρηματοδότη και του Συντονιστή Δικαιούχου ή/και του Συνδικαιούχου θα κοινοποιείται στην 
Ε.Ε. 
II. Οποιοδήποτε ποσό συγχρηματοδότησης καταβληθεί στο έργο LIFE IP 4 NATURA και εισπράττεται 
από τον Συντονιστή Δικαιούχο ή/και τον Συνδικαιούχο, θα δηλώνεται στον οικονομικό απολογισμό 
και θα μειώνει την ιδία συμμετοχή του Συνδικαιούχου μέχρι του ποσού που είναι αναγκαίο για να 
ισοσκελισθούν η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και οι δαπάνες. 
 
8.  Τεχνικές Εκθέσεις 
I.    Ο Συνδικαιούχος παρέχει στον Συντονιστή Δικαιούχο κάθε αναγκαία πληροφορία και έγγραφο 
για τη σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων και της τελικής έκθεσης σε χρόνο επαρκή πριν την 
ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτές φαίνονται στη συνέχεια, και να είναι διαθέσιμος για την 
παροχή επιπλέον πληροφοριών και διευκρινίσεων που ενδεχομένως ζητήσει η Ε.Ε.: 

Εκθέσεις Ημερομηνία 
υποβολής 

Phase I draft interim report & Phase II amendment request 
Φάση Ι: Προκαταρκτική ενδιάμεση έκθεση & Φάση ΙΙ Αίτημα 

τροποποίησης 

31/08/2019 

Phase I interim report 
Φάση Ι ενδιάμεση έκθεση 

28/02/2020 

Phase II draft interim report & Phase III amendment request 
Φάση ΙΙ: Προκαταρκτική ενδιάμεση έκθεση & Φάση ΙΙΙ Αίτημα 

τροποποίησης 

31/08/2021 

Phase II interim report 
Φάση ΙΙ ενδιάμεση έκθεση 

28/02/2022 

Phase III draft interim report & Phase IV amendment request 
Φάση ΙΙΙ: Προκαταρκτική ενδιάμεση έκθεση & Φάση ΙV Αίτημα 

τροποποίησης 

31/08/2023 

Phase III interim report 
Φάση ΙΙI ενδιάμεση έκθεση 

28/02/2024 

Phase IV draft interim report 
Φάση ΙV ενδιάμεση έκθεση 

31/08/2025 
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Final Report with payment request 
Τελική έκθεση και αίτημα χρηματοδότησης 

28/02/2026 

 
 
 
 
9. Οικονομικές Εκθέσεις 
I.  Ο Συνδικαιούχος υποχρεώνεται να υποβάλει σε έντυπη (ακριβή φωτοαντίγραφα παραστατικών) 
και ηλεκτρονική μορφή τα έξοδα που πραγματοποιεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE IP 4 
NATURA στον Συντονιστή Δικαιούχο, όπως ορίζεται στη σύμβαση LIFE16 IPE/GR/002 και τους 
Ειδικούς και Γενικούς Όρους του Παραρτήματος 1. 
II. Αναφορικά με την τελική έκθεση του έργου, ο Συνδικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά και παραστατικά των εξόδων του συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το νόμιμο 
εκπρόσωπό του το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της. 
III. Η διαδικασία συλλογής των στοιχείων και υποβολής τους στο Συντονιστή Δικαιούχο θα γίνεται 
κάθε τρίμηνο με αποστολή των αντιγράφων στην έδρα του Συντονιστή Δικαιούχου. 
 
10. Εκτιμώμενα επιλέξιμα κόστη και οικονομική συνεισφορά του Συνδικαιούχου στο έργο 
I. Βάσει της Δήλωσης του Συνδικαιούχου (Associated Beneficiary Declaration), ο Συνδικαιούχος θα 
υλοποιήσει δράσεις με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 2.000.000,00 €. 
II. Ο Συνδικαιούχος θα καταβάλει το ποσό των 400.000,00 € στο έργο ως ίδια χρηματοδότηση. 
III. Βάσει των παραπάνω, ο Συνδικαιούχος θα λάβει έως το ποσό των 1.200.000,00 €  από την Ε.Ε. 
μέσω του Συντονιστή Δικαιούχου. 
IV. Οι δαπάνες του έργου που θα πραγματοποιήσει ο Συνδικαιούχος θα ελέγχονται τακτικά κατά τη 
διάρκεια του έργου από τον Συντονιστή Δικαιούχο και την Ομάδα Διαχείρισης του έργου (Project 
Administration Group). 
V. Τα ποσά των επιμέρους δαπανών του προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου μπορούν να 
μεταβληθούν έναντι αυτών της εγκεκριμένης πρότασης μετά την αναθεώρηση της πρότασης σε 
κάθε φάση του έργου και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Δικαιούχου (που θα λάβει υπόψη 
του τις συνολικές δαπάνες του έργου όλων των Συνδικαιούχων) και σύμφωνα πάντα με τα 
οριζόμενα στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης LIFE16 IPE/GR/002 και τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους 
του Παραρτήματος 1. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις και εφόσον κριθεί ότι απαιτείται θα πρέπει μέσω 
του Συντονιστή Δικαιούχου να ζητηθεί η σχετική έγκριση από την Ε.Ε. 
VI. Η τελική έγκριση των δαπανών που έχει πραγματοποιήσει ο Συνδικαιούχος για την υλοποίηση 
του έργου LIFE IP 4 NATURA θα προκύψει ύστερα από τον έλεγχο από την Ε.Ε. της τελικής δήλωσης 
δαπανών του έργου. 
 
11. Όροι πληρωμής 
I.   Ο Συντονιστής Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές στον 
ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του Συνδικαιούχου, εκτός εάν ο Συνδικαιούχος αιτηθεί γραπτώς 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο και αυτό γίνει αποδεκτό από τον Συντονιστή 
Δικαιούχο: 
Κάτοχος λογαριασμού:  
Τράπεζα:  
Αριθμός Λογαριασμού:  
ΙΒΑΝ Λογαριασμού:  
II.   Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής της κοινοτικής χρηματοδότησης προς τον Συνδικαιούχο είναι: 
Προκαταβολή: αφορά στο σύνολο των δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί στην 1η φάση του έργου 
LIFE IP 4 NATURA, ήτοι 10.630.24 € και θα πραγματοποιηθεί σε τριάντα 30 ημέρες από την είσπραξη 
της επιχορήγησης από την Ε.Ε. 
Όσον αφορά τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναμένονται από την Ε.Ε., ο Συντονιστής Δικαιούχος και 
ο Συνδικαιούχος θα συμφωνήσουν εκ νέου στα ποσά των επόμενων χρηματοδοτήσεων, βάσει της 
χρονοδιαγράμματος αποστολής των πληρωμών από την Ε.Ε. και της απορρόφησης της 
επιχορήγησης από τον Συνδικαιούχο. Σε κάθε ενδιάμεση πληρωμή, η μεταφορά του αντίστοιχου 
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ποσού στον Συνδικαιούχο θα πραγματοποιηθεί σε τριάντα 30 ημέρες από την είσπραξη της 
επιχορήγησης από την Ε.Ε. 
Αποπληρωμή: αφορά στο ποσό των δαπανών του Συνδικαιούχου που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. 
και για τις οποίες δεν έχει λάβει χρηματοδότηση, και θα πραγματοποιηθεί σε τριάντα 30 ημέρες 
από την είσπραξη της επιχορήγησης από την Ε.Ε. 
ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο II.25.1 του Παραρτήματος 1 η τελική χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί 
σε τριάντα 30 ημέρες από την είσπραξη της επιδότησης από την Ε.Ε. και θα αντιστοιχεί στο 
εναπομείναν ποσό δαπανών που έχουν αναγνωρίσει/αποδεχθεί οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της 
Ε.Ε. για τον Συνδικαιούχο μετά την υποβολή των τελικών τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων. 
ΙV. Ο Συντονιστής Δικαιούχος ενδέχεται να ανακτήσει ποσά που έχουν καταβληθεί στον 
Συνδικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων αδικαιολόγητα καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τους εκ 
των υστέρων ελέγχους της Ε.Ε. 
V. Κάθε πληρωμή θεωρείται ως προκαταβολή μέχρι τη ρητή έγκριση εκ μέρους της εθνικής 
μονάδας συντονισμού και της Ε.Ε. της τελικής έκθεσης, του καταλόγου των αντίστοιχων δαπανών 
και της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου LIFE IP 4 NATURA. 
 
12. Σύγκρουση Συμφερόντων 
I. Ο Συντονιστής Δικαιούχος και όλοι οι Συνδικαιούχοι του έργου LIFE IP 4 NATURA δεσμεύονται 
να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή κάθε κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων 
που θα μπορούσε να θίξει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση της Σύμβασης LIFE16 
IPE/GR/002. Συγκεκριμένα, σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να προκύψει από οικονομικό 
συμφέρον, πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους ή από 
οποιοδήποτε άλλο κοινό συμφέρον. 
II. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, η Ε.Ε. πρέπει να 
ενημερωθεί άμεσα γραπτώς. Ο Συντονιστής Δικαιούχος και όλοι οι Συνδικαιούχοι λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την επανόρθωση της κατάστασης. Η Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την 
καταλληλόλητα των μέτρων και να προβεί η ίδια σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 
 
13. Εμπιστευτικότητα 
I. Ο Συντονιστής Δικαιούχος και όλοι οι Συνδικαιούχοι του έργου LIFE IP 4 NATURA δεσμεύονται 
να θεωρούν ως εμπιστευτικά όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή, 
περιέρχονται σε γνώση του εγγράφως ή προφορικώς αναφορικά στην υλοποίηση του Έργου LIFE IP 
4 NATURA και στην εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ρητά 
ως εμπιστευτικά. 
II. Τόσο ο Συντονιστής Δικαιούχος όσο και ο Συνδικαιούχος του έργου LIFE IP 4 NATURA δεν θα 
χρησιμοποιούν ή/και μεταφέρουν εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα για κανένα λόγο εκτός 
εάν εξυπηρετούν τις ανάγκες του παρόντος συμφωνητικού και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 
μεταξύ των δικαιούχων και της Ε.Ε. 
III. Ο Συντονιστής Δικαιούχος και όλοι οι Συνδικαιούχοι του έργου LIFE IP 4 NATURA δεσμεύονται 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα II.6.1 και II.6.2 του Παραρτήματος 1 κατά την 
υλοποίηση του Έργου και για μία περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία καταβολής του 
υπολοίπου ποσού εκτός εάν: 
 (α) το συμβαλλόμενο μέρος που το αφορά επιτρέψει εγγράφως τη διάθεση των πληροφοριών και 
αποδεσμεύσει το άλλο μέρος από την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας. 
(β) οι εμπιστευτικές πληροφορίες δημοσιοποιηθούν από τρίτους και όχι λόγω μη συμμόρφωσης 
στην υποχρέωση της εμπιστευτικότητας από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
(γ) η δημοσίευση της εμπιστευτικής πληροφορίας είναι υποχρεωτική από το νόμο. 
 
14. Τροποποιήσεις ή προσθήκες στο Συμφωνητικό 
I. Το παρόν Συμφωνητικό δύναται να τροποποιείται μόνον με έγγραφη τροποποιητική πράξη 
υπογεγραμμένη, για λογαριασμό κάθε μέρους, από τα πρόσωπα που υπογράφουν το παρόν 
Συμφωνητικό (ή τους διαδόχους ή νομίμους εκπροσώπους τους). 
 
15. Ειδικοί και Γενικοί Όροι 
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I.   Οι επιμέρους όροι του παρόντος Συμφωνητικού διέπονται από τα οριζόμενα στους Ειδικούς και 
Γενικούς Όρους (Παράρτημα 1), οι οποίοι ρυθμίζουν κάθε θέμα που δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν, 
σε κάθε δε περίπτωση υπερισχύουν των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. 
 
 
16. Καταγγελία του Συμφωνητικού 
I.  Ο Συντονιστής Δικαιούχος δύναται να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό σε περίπτωση κακής 
εκπλήρωσης ή μη εκπλήρωσης εκ μέρους του Συνδικαιούχου μιας ή περισσοτέρων εκ των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Συμφωνητικό Χρηματοδότησης LIFE16 IPE/GR/002 ή/και 
τις πιθανές εγκεκριμένες αναθεωρήσεις της πρότασης του έργου LIFE IP 4 NATURA, εφόσον αυτή η 
μη εκπλήρωση δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία και ο Συνδικαιούχος, αν και έχει οχληθεί από τον 
Συντονιστή Δικαιούχο με σχετική συστημένη επιστολή να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, συνεχίζει να 
μην συμμορφώνεται μετά την πάροδο ενός μηνός αφότου έλαβε την εν λόγω επιστολή. 
II. Ο Συνδικαιούχος πληροφορεί τον Συντονιστή Δικαιούχο, παρέχοντας κάθε χρήσιμη διευκρίνηση, 
για οποιοδήποτε περιστατικό δύναται να βλάψει την εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού. 
 
7. Ρήτρα δικαιοδοσίας 
I. Σε περίπτωση αποτυχίας προσπαθειών φιλικού διακανονισμού, τα δικαστήρια της Ελλάδας και δη 
της Αθήνας είναι τα μόνα αρμόδια να εκδικάζουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό. 
II. Στο παρόν Συμφωνητικό εφαρμόζεται το δίκαιο της Ελλάδας. 
To παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ένα για τον Συντονιστή 
Δικαιούχο, ένα για τον Συνδικαιούχο και ένα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
        Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος                                Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
                 και Ενέργειας                                                                                         και Θράκης 
 

            Σωκράτης Φάμελλος                                                                              Χρήστος Μέτιος 
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος                                  Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας 
                  και Ενέργειας                                                                                         και Θράκης 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Agreement) LIFE16 IPE/GR/002 μεταξύ του 
Συντονιστή Δικαιούχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
 
β) Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού  συνεργασίας τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης  κ. Χρήστο Μέτιο . 
 
 
γ) Ορίζει  ως αρμόδιες Υπηρεσίες για τη διαχείριση / υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω έργου τις 
Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης και ως Φορέα διαχείρισης του οικονομικού – 
ταμειακή διαχείριση  του έργου το  Περιφερειακό Ταμείο  Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης. 
 
 Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος, υποστηρίζοντας  την άποψη,  ότι η 
διαχειριστική μελέτη  Θα  πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίας της Περιφέρειας με σκοπό α) την 
προστασία του περιβάλλοντος β) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής  του λαού και των 
εργαζομένων της περιοχής. 
 
 
 Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  10  /2018 
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               O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 

          Mποταϊτης   Σωτήριος                                                         Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν                                                                                    
                                                                       


